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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 

وعلى آله وصحبه وتابعيهم إلى يوم  محمد   والصالة والسالم على نبينا، بربهم يعدلون
 يبعثون، أما بعد:

على المكلف،  أول واجب   -وهو إفراد الله بالعبادة -فال يخفى أن توحيد األلوهية
لعظيم و ، ألجلهإال  الكتب لنز  تتالرسل، و  رسللم ت، و الجن واإلنس إال لهلقت خ  ما و 

ت برز  ،وأربعين حديث ا متعلقة  بهذا النوع من التوحيد ضعة  ب جمعت في هذا المرقومأهميته 
 .ر من نواقضه ومنقصاتهالتحذيأهميته، وفضله، وفيها ذكر شيء  من أفراده، و 

 .(1)أن يجعله خالص ا، نافع ا، مبارك ا، إن ربي لسميع الدعاءواللَه البَر الكريَم أسأل  
 الحديث األول

، أن النبي  ادعهم إلى شهادة أن ال معاذ ا إلى اليمن، فقال: ) بعث عن ابن عباس 
إله إال الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم خمس صلواٍت في كل يوٍم وليلٍة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله 

 ،(. أخرجاههمافترض عليهم صدقًة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائ
  .(2)()فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللهوفي لفظ  للبخاري: 

 الثانيالحديث 

، أن النبي  (، قال: يا معاَذ بن جبلٍ قال: ) -رديفه على الر حل ومعاذ   -عن أنس 
(، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ  لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: )

ما ِمْن أحٍد يشهد أن ال إله إال الله، وأن محمًدا رسول الله، صدقًا من ثالث ا، قال: )
 . (3)(. أخرجاه، واللفظ للبخاريقلبه، إال حرمه الله على النار

                                 
وآمل اإلفادة عن أي مالحظة على البريد  1131/شوال/11 اديثلبدء بحمد الله في جمع هذه األح(كان ا1)

 kmy424@gmail.comاإللكتروني 

 (.11صحيح مسلم ) (3332)( 1311(صحيح البخاري )2)

 (.32( صحيح مسلم )121(صحيح البخاري )3)

mailto:kmy424@gmail.com
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 الحديث الثالث

من قال: ال : )قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن طارق بن أشيم
 (الله، حرم ماله، ودمه، وحسابه على اللهإله إال الله، وكفر بما يعبد من دون 

 .(1)أخرجه مسلم

 الحديث الرابع

من رجل، فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: ) عن جابر ، قال: أتى النبي  
(. مات ال يشرك بالله شيًئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيًئا دخل النار

 .(2)أخرجه مسلم

 الحديث الخامس

ال يذهب الليل والنهار حتى تعبد يقول: ) عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله 
ه َو ال ِذي أَْرَسَل (، فقلت: يا رسول الله، إن كنت ألظن حين أنزل الله: }الالت والعزى

يِن ك لِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلم ْشرِك و  { أن ذلك تامًّا، نَ َرس وَله  بِاْله َدى َوِديِن اْلَحقِ  لِي ْظِهَره  َعَلى الدِ 
إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريًحا طيبًة، فَ َتوفَّى كل َمْن في قال: )

(. قلبه مثقال حبِة خردٍل من إيماٍن، فيبقى من ال خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم
 .(3)أخرجه مسلم

 الحديث السادس

(، ثم قرأ: الدعاء هو العبادة)يقول:  عن النعمان بن َبشير ، قال: سمعت النبي 
َوقَاَل رَبُّك م  اْدع وِني َأْسَتِجْب َلك ْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبر وَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدخ ل وَن }

 .(1){. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكمَجَهنََّم َداِخرِينَ 

                                 
 .(23صحيح مسلم  )(1)

 (.13( صحيح مسلم )2)
 .(2193(صحيح مسلم )3)

السنن الكبرى للنسائي  (2191( جامع الترمذي )1131( سنن أبي داود )11312(مسند أحمد )1)
في  وقال ابن حجر   (1192المستدرك ) (119صحيح ابن حبان ) (3121سنن ابن ماجه ) (11199)
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 الحديث السابع

، قال: كنت خلف رسول الله  يا غالم إني أعلمك  يوم ا، فقال: ) عن ابن عباس 
كلماٍت، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، 
وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيٍء لم 

وا على أن يضروك بشيٍء لم يضروك ينفعوك إال بشيٍء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع
(. أخرجه أحمد إال بشيٍء قد كتبه الله عليك، ر فعت األقالم وَجفَّت الصحف

 . (1)«حسن صحيح»والترمذي، وقال: 

 الحديث الثامن

ال إله إال الله العظيم كان يقول عند الَكْرب: )  أن رسول الله  ،عن ابن عباس  
لعظيم، ال إله إال الله رب السماوات، ورب الحليم، ال إله إال الله رب العرش ا

 .(2)(. أخرجاهاألرض، ورب العرش الكريم

  اسعتالحديث ال

حين أ لقي في  ، قالها إبراهيم «حسبنا الله ونعم الوكيل»، قال: ابن عباس   عن
فَ زَاَده ْم ِإيَمان ا، ِإن  الن اَس َقْد َجَمع وا َلك ْم فَاْخَشْوه ْم حين قالوا: } النار، وقالها محمد 

 .(3){. أخرجه البخاريَوقَال وا: َحْسب  َنا الل ه  َونِْعَم الوَِكيل  

 الحديث العاشر

، أن عمر بن الخطاب كان إذا َقَحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب،  عن أنس 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمِ  نبينا فاسقنا، »فقال: 

 .(1)أخرجه البخاري«. قال: فيسقون

                                                                                         
 (: سنده جيد.1/11فتح الباري )

 (.2119( جامع الترمذي )2393(مسند أحمد )1)

 (.2339يح مسلم )( صح9311(صحيح البخاري )2)
 (.1193( صحيح البخاري )3)

 .(1919صحيح البخاري )(1)
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 الحديث الحادي عشر

، قال: قال النبي  ال يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إليه من والده : )عن أنس 
  .(1)(. أخرجاهوولده والناس أجمعين

 حديث الثاني عشرال

، قال: قال رسول الله  إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من  : )عن ابن عباس 
(. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، كان قبلكم الغلو في الدين

  .(2)«إسناده صحيح على شرط مسلم  »وقال النووي: 
 الحديث الثالث عشر

ال ت ْطروني، كما َأْطرت النصارى ابن مريم، يقول: ) عن عمر قال: سمعت النبي 
  .(3)(. أخرجه البخاريفإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله، ورسوله

 الحديث الرابع عشر

اتََّخذ وا َأْحَبارَه ْم َور ْهَبانَ ه ْم وهو يقرأ: } ى النبي ، قال: انتهيت إلعن عدي بن حاتم  
أليس يحرمون ما ){ قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال: َأْربَابًا ِمْن د وِن اللَّهِ 

فتلك )قال: قلت: بلى. قال:  (أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟
 .(1)أخرجه الترمذي وابن جرير، وهذا لفظه( عبادتهم

 الحديث الخامس عشر

له  ق يطرح خميصة  فِ طَ  ، قاال: لما نزل برسول الله ن عائشة، وعبد الله بن عباس  ع
لعنة الله على اليهود )على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: 

                                 
 (.11صحيح مسلم ) (11(صحيح البخاري )1)

( 3131( صحيح ابن حبان )3921( سنن ابن ماجه )3913( سنن النسائي )1111مسند أحمد )(2)
 .(1/131مجموع )ال

 (.3111(صحيح البخاري )3)

اإلنسان متى حلل و »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ( 113/ 11جامع البيان ) (3911الترمذي ) جامع(1)
ا ا مرتدًّ كان كافر    ،أو بدل الشرع  المجمع عليه ،أو حرم الحالل المجمع عليه، الحرام  المجمع عليه

 .(293/ 3مجموع الفتاوى ) «باتفاق الفقهاء
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 .(1). أخرجاهر ما صنعواحذ ِ ي   (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛والنصارى

 الحديث السادس عشر

قبور  ا اتخذواا، لعن الله قومً اللهم ال تجعل قبري وثنً ): عن أبي هريرة، عن النبي 
 .(2)( أخرجه أحمدأنبيائهم مساجد

 الحديث السابع عشر

، قال: سمعت النبي  ، وهو يقول: )... عن ج ندب  أال وإن قبل أن يموت بخمس 
َمْن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا 

  .(3)(. أخرجه مسلمالقبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

 لثامن عشرالحديث ا

ال تجلسوا على القبور، وال تصلوا : )عن أبي َمْرثد  الَغنوي، قال: قال رسول الله 
  .(1)(. أخرجه مسلمإليها

 الحديث التاسع عشر

بنى قعد عليه، وأن ي  ص القبر، وأن ي  ص  جَ أن ي   نهى رسول الله »، قال: عن جابر  
 .(1)أخرجه مسلم «عليه

 الحديث العشرون

اجعلوا في بيوتكم من صالتكم، وال تتخذوها قال: ) عن ابن عمر، عن النبي 
  .(9)(. أخرجاهقبورًا

 والعشرون يداالحديث الح

                                 
 .(131صحيح مسلم )( 131(صحيح البخاري )1)

حديث : (113/ 2الصحيح المسند )قال الوادعي في و  ،إسناده قويوقال محققوه: ( 3311أحمد ) (مسند2)
 .صحيح هإسناد: (213صأحكام الجنائز )وقال األلباني في حسن . 

 (.132صحيح مسلم )(3)

 (.132(صحيح مسلم )1)

 .(139(صحيح مسلم )1)

 (.333( صحيح مسلم )132(صحيح البخاري )9)
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: أال أبعثك على ما بعثني  عن أبي الهي اِج اأَلَسدي، قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب 
(. تدع ِتمثااًل إال طمسته، وال قبًرا م ْشرِفًا إال سوَّيته أن ال؟ )عليه رسول الله 

  .(إال طمستها وال صورةً )، وفي رواية  (1)سلممأخرجه 

 الحديث الثاني والعشرون

قال: لقيت َبصرة بن أبي َبصرة الِغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت:  أبي هريرة، عن
  من الطُّور فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، ما خرجَت، سمعت رسول الله

ت عمل ال َمطي إال إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي،  اليقول: )
 .(2)حبان(. أخرجه أحمد والنسائي، وصححه ابن ومسجد بيت المقدس

  الحديث الثالث والعشرون

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك قال: ) عن محمود بن لبيد ، أن رسول الله 
الرياء، يقول الله عزَّ وجل (، قالوا: وما الشرك األصغر يا رسول الله؟ قال: )األصغر

دنيا، لهم يوم القيامة إذا ج زي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في ال
(. أخرجه أحمد، وقال المنذري: إسناده جيد، وقال فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟

  .(3)ابن حجر : إسناده حسن

 الحديث الرابع والعشرون

، قال: قال  لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، : )عن علي  
  .(1)(. أخرجه مسلمولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من غير منار األرض

 الحديث الخامس والعشرون

                                 
 (.191مسلم ) (صحيح1)

قال شيخ اإلسالم في الرد  (2332صحيح ابن حبان ) (1139( سنن النسائي )23111(مسند أحمد )2)
اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده، واتفقوا على وجوب العمل (: »313على اإلخنائي )ص

 «.بمعناه

 (.119( بلوغ المرام )ص1/31( الترغيب والترهيب )23939(مسند أحمد )3)

 (.1131صحيح مسلم )(1)
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أن ينحر إبال  بِب وانة،  عن ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله 
هل كان فيها : )، فقال: إني نذرت أن أنحر إبال  بِب وانة، فقال النبي فأتى النبي  

؟(، ها عيد من أعيادهمهل كان في؟( قالوا: ال، قال: )وثن من أوثان الجاهلية ي عبد
أوِف بنذرك، فإنه ال وفاء لنذٍر في معصية الله، وال : )قالوا: ال، قال رسول الله 

 .(1)(. أخرجه أبو داود، وقال النووي وابن حجر : إسناده صحيحفيما ال يملك ابن آدم

 الحديث السادس والعشرون

؟( ما هذا يا معاذلمعاذ  لما سجد له: ) قال عن عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي 
قال: أتيت الشام فوافقت هم يسجدون ألساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل 

فال تفعلوا، فإني لو كنت آِمًرا أحًدا أن يسجد لغير : )ذلك بك، فقال رسول الله 
بن (. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه االله، ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها

  .(2)حبان
 الحديث السابع والعشرون

 ال: )عن الرُّبَ يِ ع بنِت م َعوِ ذ ، أن جارية  قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال النبي 
  .(3)(. أخرجه البخاريتقولي هكذا

 الحديث الثامن والعشرون

، أن رجال  أتى النبي  في بعض األمر، فقال: ما شاء الله  فكل مه عن ابن عباس 
(. أخرجه أجعلتني لله ِعداًل؟ قل: ما شاء الله وحده: )وشئت، فقال النبي 

 .(1)النسائي في الكبرى، وقال العراقي: إسناده حسن
 الحديث التاسع والعشرون

                                 
 (.1/331( التلخيص الحبير )1/193( المجموع )3313سنن أبي داود )(1)
( وقال الشوكاني في نيل 1131( صحيح ابن حبان )1113( سنن ابن ماجه )11193(مسند أحمد )2)

 (: إسناده صالح.9/211األوطار )

 (.1991(صحيح البخاري )3)

 (.1919( تخريج أحاديث اإلحياء )ص19311الكبرى ) (السنن1)
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فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون، تقولون: ما  ،عن ق  تَ ْيلة، أن يهوديًّا أتى النبي 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا:  شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي 

  .(1)(. أخرجه النسائي وصححهورب الكعبة، ويقولون: ما شاء الله، ثم شئت)
 الحديث الثالثون

وعمر يحلف  -طاب في ركب  أنه أدرك عمر بن الخ عن ابن عمر، عن رسول الله 
أال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن : )فناداهم رسول الله  -بأبيه

: )كان حالًفا فليحلف بالله أو ليصمت أال من كان حالًفا فال (. أخرجاه، وفي لفظ 
  .(2)(ال تحلفوا بآبائكم(، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: )يحلف إال بالله

 الحادي الثالثون الحديث

والعزى،  فه: والالتِ لَ من حلف فقال في حَ ):  عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله
 . (3)أخرجاه (.ك، فليتصدققامرْ فليقل: ال إله إال الله، ومن قال لصاحبه: تعال أ  

 الحديث الثاني والثالثون

ابن آدم، يسب يؤذيني : قال الله عز وجل: )عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: )الدهر وأنا الدهر، بيدي األمر أقلب الليل والنهار يؤذيني ابن (. أخرجاه، ولمسلم 

آدم يقول: يا خيبة الدهر، فال يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر، أقلب 
  .(1)أخرجاه (ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما

 الحديث الثالث والثالثون

الريح من َرْوح الله، تأتي ، يقول: )سمعت رسول الله عن أبي هريرة، قال: 
بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فال تسبُّوها، وسلوا اللَه خيَرها، واستعيذوا 

(. أخرجه الخمسة إال الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي بالله من شر ِها

                                 
 (.11/119( ونقل تصحيحه ابن حجر  في فتح الباري )3333(سنن النسائي )1)

 (.1919صحيح مسلم ) (3139(صحيح البخاري )2)

 (.1913صحيح مسلم )( 1199(صحيح البخاري )3)

 (.2219( صحيح مسلم )1129(صحيح البخاري )1)
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  .(1)وابن حجر  
 الحديث الرابع والثالثون

، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في  عن عوف بن مالك 
(. أخرجه اعرضوا عليَّ رقاكم، ال بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركذلك؟ فقال: )

  .(2)مسلم

 الحديث الخامس والثالثون

من تعلق تميمًة، فال أتم الله يقول: ) عن عقبة بن عامر ، قال: سمعت رسول الله 
(. أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم، تعلق َوَدعًة، فال َودََع الله لهله، ومن 

  .(3)وقال المنذري: إسناده جيد

 الحديث السادس والثالثون

(، قالوا: يا رسول الله وما اجتنبوا السبع الموبقاتقال: ) عن أبي هريرة، عن النبي 
الله إال بالحق، وأكل الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم هن؟ قال: )

الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات 
  .(1)أخرجاه (.الغافالت

 الحديث السابع والثالثون

(. أخرجه من عمل الشيطانعن النُّشرة، فقال: ) عن جابر ، قال: س ئل رسول الله 
  .(1)أحمد وأبو داود، وصححه النووي

                                 
سنن ابن ماجه  (19911( السنن الكبرى للنسائي )1913( سنن أبي داود )3113أحمد ) (مسند1)

( وقال النووي في 1/129نتائج األفكار ) (3391( المستدرك )1993( صحيح ابن حبان )3323)
 .ِإسناده حسن(: 111رياض الصالحين )ص

 (.2299(صحيح مسلم )2)

 .(1/119( الترغيب والترهيب )3191مستدرك )( ال9919صحيح ابن حبان ) (13191(مسند أحمد )3)

 (.11صحيح مسلم ) (2399(صحيح البخاري )1)

قال ابن حجر  في فتح الباري  (1/93المجموع ) (3191( سنن أبي داود )11131مسند أحمد )(1)
 .سنده حسن(: 19/233)
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 والثالثون الحديث الثامن

عن معاوية بن الَحَكم السَُّلمي، قال: قلت: يا رسول الله، أمور ا كنا نصنعها في 
  .(1)(. أخرجه مسلمفال تأتوا الكهانالجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: )

 الحديث التاسع والثالثون

 من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول،): عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
(. أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: فقد كفر بما أنزل على محمدٍ 

 . (2)إسناده صحيح
 الحديث األربعون

، قال: قال رسول الله  من اقتبس علًما من النجوم، اقتبس شعبًة : )عن ابن عباس 
(. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال النووي والعراقي: من السحر، زاد ما زاد

  .(3)إسناده صحيح

 الحديث الحادي واألربعون

صالة الصبح بالحديبية في ِإثر  عن زيد بن خالد  الجهني، قال: صلى بنا رسول الله 
هل تدرون ماذا قال السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: )

بي وكافر، فأما قال: أصبح من عبادي مؤمن ؟( قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: )ربكم
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: 

 .(1)(. أخرجاهمطرنا بنَ ْوِء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

 الحديث الثاني واألربعون

                                 
 (.133(صحيح مسلم )1)

المهذب في « على شرطهما» ه:تلخيص في الذهبيوقال  (1/11المستدرك ) (1139(مسند أحمد )2)
، قال الحافظ العراقي: حديث صحيح: (23/ 9فيض القدير )وفي  (9/3221اختصار السنن الكبير )

 .قال الذهبي: إسناده قويو 

( 391رياض الصالحين )ص( 3329سنن ابن ماجه ) (3191( سنن أبي داود )2119(مسند أحمد )3)
 (.1199المغني عن حمل األسفار )ص

 (.31( صحيح مسلم )1931صحيح البخاري ) (1)
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أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ال )قال:  أن النبي ، األشعري مالك   يأبعن 
الفخر في األحساب، والطعن في األنساب، واالستسقاء بالنجوم، يتركونهن: 

قام يوم القيامة وعليها سربال من النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ت  )وقال:  (والنياحة
 .(1)(. أخرجه مسلم، ودرع من جربٍ رانٍ طِ قَ 

 الحديث الثالث واألربعون

( ثالث ا، شرك، الطيرة شرك)الطيرة : قال رسول الله »عن عبد الله بن مسعود  قال: 
أخرجه الخمسة إال النسائي، وصححه الترمذي «. وما من ا إال، ولكن الله يذهبه بالتوكل

  .(2) كالم ابن مسعود  من   ْدرج  م  « وما منا إال...»وقوله:  ،وابن حبان

 الحديث الرابع واألربعون

والذي نفس محمٍد بيده، ال يسمع بي أنه قال: ) عن أبي هريرة، عن رسول الله 
أحد من هذه األمة يهودي، وال نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أ رسلت به، إال  

 .(3)(. أخرجه مسلمكان من أصحاب النار

 الحديث الخامس واألربعون

)والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة حتى : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
وا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا تؤمنوا، وال تؤمن

 .(1)(. أخرجه مسلمالسالم بينكم

 الحديث السادس واألربعون

(، قلت: لبيك، يا ابن مسعودٍ : )عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله 
                                 

 .(131صحيح مسلم ) (1)

( صحيح 3131( سنن ابن ماجه )1911( جامع الترمذي )3119( سنن أبي داود )1111أحمد ) (مسند2)
من كالم ابن مسعود ، أ ْدرِج في الخبر وقد بي نه سليمان بن « وما منا إال...»(. وقوله: 9122ابن حبان )

العلل الكبير ( و 1911حرب  شيخ البخاري، فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. ينظر: جامع الترمذي )
 (.299للترمذي )ترتيبه:ص

 (.113(صحيح مسلم )3)

 (.11( صحيح مسلم )1)
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أعلم، قال: ؟( قلت: الله ورسوله هل تدرون أي ع رى اإليمان أوثقثالث ا، قال: )
(. أخرجه الطبراني في المعجم الوالية في الله، والحب في الله، والبغض في الله)

 .(1)الكبير

                                 
 (.19313(المعجم الكبير للطبراني )1)


